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EIERSTRATEGI FOR FLYNDRA AS 
 

Flyndra A/S er Inderøy kommunes vekstbedrift med et vidt spekter av oppgaver for ivaretakelse av 
arbeidstilbud /aktiviteter til personer med ulike utfordringer i det ordinære arbeidsliv. 
 
For å ivareta primæroppgavene – og kunne tilby verdsatt arbeide til personer i tiltak - driver Flyndra 
A/S forretningsmessig og aktivitetsmessig virksomhet av ulikt slag. Bedriften har hatt en relativt 
kraftig vekst i omsetning over tid. Inderøy kommune er 100% eier. 
 
Se www.flyndra.no for en nærmere beskrivelse av virksomheten. 

 

Kort oppsummering av tidligere behandling av saker vedrørende Flyndra AS 

Før 2012: Bedriften ble tilført egenkapital på kr. 600.000,- i 
2010 og 
garantier for lån innenfor en ramme på 3,5 mill. 
kroner. 
Dette hadde bakgrunn i styrets vedtak om 
flyttinger internt i Straumen med investeringer i 
nye lokaler. 

Inderøy kommunestyre 06/2012 Aksjekapitalen forhøyes med kr. 500.000,- til kr. 
1255000,-. 
Utvidet garanti for lån med inntil 2,5 mill. (for 
evt kjøp av Kroa Produkter A/S) Kjøpet ble i 
denne omgang ikke effektuert. 

Inderøy kommunestyre 12/2012: Kjøp av 21 aksjer pålydende kr. 21000,- til 
overkurs (i alt kr. 945000,- i styrket egenkapital) 
Dette gir ny aksjekapital på 1,3 mill. kroner. 

Inderøy formannskap 06/2013: Inderøy kommune yter garanti for lån på 2,1 mill 
for overtakelse av Kroa Produkter A/S 
Inderøy kommune går inn med kr. 600.000,- i 
aksjekapital – alternativt annen egenkapital – i 
Flyndra A/S. 
Det ytes et omstillingstilskudd på kr. 800.000,- til 
Flyndra A/S. Inderøy kommune selger sin 
aksjepost i Kroa Produkter A/S til 
pålydende eller andre og får utbetalt 
kommunens andel av 
egenkapital/overkursfond. (antatt kr. 600.000,-) 

Inderøy kommunestyre 10/13: Restrukturering av samlet lån på 4 mill. kroner i 
Kommunalbanken. Inderøy kommune gir garanti 
i form av selvskyldnerkausjon for å bedre 
rentebetingelser. 

Inderøy kommunestyre 36/2014 Det tilføres 1,5 mill. kroner i ny egenkapital. 
2. Omstillingstilskudd ytes med kr. 800.000,-. 
3. Kvalifiseringsprogrammet. Kommunens 
tilskudd økes med kr 300.000,-. 

 

Ovenstående viser at det har vært økonomiske utfordringer knyttet til Flyndra AS over en lengre 

periode. Årsregnskapet for Flyndra for henholdsvis 2014 og 2015 viser imidlertid en bedring av den 
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økonomiske situasjonen og pr. i dag har selskapet en tilfredsstillende likviditet og økonomistyring. 

Likevel er det fortsatt behov for å tydeliggjøre eierstrategi for selskapet.  

 

Styrende dokumenter 

Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Flyndra AS 

Avtalen er fra desember 2004 og foreligger i en revidert utgave fra november 2005. Avtalen kom i 

stand i forbindelse med at Inderøy kommune avviklet sin kommunale virksomhet "Inderøy 

arbeidssentral" og at virksomheten ble tatt over av Flyndra AS. Med samarbeidsavtalen forpliktet 

Flyndra AS seg til å ivareta Inderøy kommunes forpliktelser til – og behov for tilbud om sysselsetting 

av tiltaksdeltakere som til enhver tid tildeles plass av kommunen. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer videre evaluering, utvikling og oppfølging av tjenestetilbudet gjennom 

fellesmøter som skal avholdes ved behov, dog minst 1 gang pr. år. 

 

Dessuten regulerer avtalen etablering av et samarbeidsutvalg, bestående av fire personer. Utvalgets 

oppgave er å tilrettelegge for samarbeid og for å klarlegge og vurdere eventuelle kilder til uklarheter 

eller uoverenstemmelser med henblikk på problemløsning på et lavest mulig konfliktnivå. Utvalget 

skal møte minst én gang hvert halvår. 

 

Det henvises for øvrig til selve samarbeidsavtalen for en fullstendig beskrivelse av avtalens innhold. 

Det er rådmann og daglig leder som har underskrevet denne avtalen. Dette kan tolkes som at 

kommunen som eier ikke er involvert i dette avtaleforholdet. 

 

Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og flyndra, datert 12. desember 2011 

Avtalen tar utgangspunkt i at Flyndra AS skal etablere et nettverk av bedrifter som ønsker et 

samarbeid basert på avtalens innhold. Inderøy kommune er i denne sammenheng å betrakte som en 

deltaker i dette nettverket. Avtalen regulerer mottak og tilrettelegging for brukere som faller utenfor 

det ordinære arbeidsmarkedet. 

 

Vedtekter for Flyndra AS 

Vedtektene er fra april 2010 og er senere justert, etter at selskapets aksjekapital ble økt. Vedtektene 

beskriver blant annet selskapets virksomhet som er å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser til 

yrkeshemmede. 

 

Samarbeidsavtale mellom Inderøy kommune og Flyndra AS, for drift av arbeidstilbud for 

deltakergruppen Arbeidstaker med enkeltvedtak 

Avtalen regulerer arbeidstilbudet for den brukergruppen dette angår. Avtalen er fra februar 2014 og 

gjelder for fem år. Dette er en avtale som ligger på bestillernivå og kommunen som eier er ikke 

involvert i dette avtaleforholdet. Avtalen er pr. i dag ikke signert av Inderøy kommune. 
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Avtale om medfinansiering vedrørende tiltaket Varig tilrettelagt arbeid i skjermet 

virksomhet, VTA. 

Avtalen gjelder fra juni 2013 

 

Driftsavtale mellom Inderøy kommune og Flyndra vekst 

Avtalen er fra januar 2008 og gjelder vedlikehold av kommunale friområder, Muustrøparken med 

toaletter, sentrumsnær grøntareal og søppeltømming i Straumen 

 

I tillegg finnes det også andre avtaler mellom Flyndra AS og andre parter, eks. NAV Inderøy og 

Stiftelsen for internettkafeen 

 

Utarbeidelsen av ny eierstrategi vil innebære at føringer og/eller forpliktelser nedfelt i vedtekter, 

plandokumenter, avtaler, vedtak, etc. fra tidspunkt for vedtak om ny eierstrategi er å anse som 

nullstilt. Dette vil medføre at man på bakgrunn av den nye vedtatte eierstrategien skal 

oppdatere/fornye følgende sentrale styringsdokumenter: 

1. Selskapets vedtekter 

2. Rammeavtale(r) for tjenesteleveranser 

 

Alle dokumentene skal selvsagt fremstå som lett forståelig og håndterbar. Nullstilling av 

avtalene/vedtektene må i denne sammenheng settes inn i en kontekst av at det foreligger en ny 

eierstrategi og at de ulike underavtalene må bli tilpasset denne eierstrategien. 

 

 

Flyndra i et historisk perspektiv 
 

Oppstart og fusjoner/overtakelser 

Flyndra ble etablert som aksjeselskap i desember 2002 med en aksjekapital på kr. 100 000,00. Daglig 
leder ble ansatt våren 2003 og tiltrådte stillingen 1. august samme år. Selskapet ble etablert i lokaler 
på Sundsøya næringsområdet, og flyttet inn i større lokaler i årsskift 2003 - 2004. Selskapet hadde da 
to ordinære ansatte og to deltakere. Omsetning for første hele driftsår var noe i overkant av kr. 2 400 
000.  
 
På ettersommeren 2004 ble Flyndra anmodet om å se på muligheter for en fusjon mellom Flyndra og 
Inderøy arbeidsentral, (IAS) som var kommunens dagsenter. Inderøy kommunestyret og styret i 
Flyndra AS vedtok fusjonen før nyttår 2014, og dato for iverksettelse ble 1. januar 2005. 
 
I januar 2006 ble e@ internettkafe overtatt  
 
I 2013 overtok Flyndra Kroa Produkter sin virksomhet i Mosvik. Etter flere forhandlingsmøter vedtok 
formannskapet at Flyndra skulle sørge for virksomhet i Mosvik. Fremforhandlet avtale ble en realitet 
1. august 2013. Kjøpesum ble kr. 1 500 000 og omkostninger på kr. 250 000 for 
oppussing/tilrettelegging av lokalene. Lokalene ble solgt i 2014 for kr. 700 000. 
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Tiltaksplasser 

Flyndra fikk innvilget 10 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid), ved oppstart i 2003, og disse plassene 
ble oppfylt i løpet av 2004. Selskapet fortsatte å ta inn personer ut over disse ti plassene. Selskapet 
fikk utvidet disse plassene med fire ekstra plasser og senere 3 ekstra VTA-plasser. I 2013 ble det 
tilført 5 VTA-plasser i forbindelse med overtakelsen av Kroa Produkter i Mosvik. Selskapet har nå 22 
VTA-plasser.  
 
Selskapet fikk 5 APS-plasser (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og i tillegg 5 APS-plasser i et lav-
terskeltilbud i samarbeid med Berg Gård i Inderøy. Selskapet fikk fra 1. januar 2016 tilført 2 
midlertidige APS-plasser, og har for tiden 12 APS-plasser.  
 
Selskapet har også en samarbeidsavtale med NAV Inderøy om 10 tiltaksplasser fordelt mellom 
tiltakene Arbeid for Sosialhjelp, og Kvalifiseringsprogrammet. 
 
Nåsituasjonen 
Selskapet har i 2016 12,6 årsverk ordinært ansatte, i tillegg til vikarer og innleie for sommerarbeid. 

Selskapet er sertifisert innen ISO 9001-2008, og ønsker å videreutvikle sertifiseringen innenfor flere 

av våre produktområder. 

 

Flyndra sin formålsparagraf og visjon 
Formålsparagrafen ble revidert i 2013 og lyder som følger: 

Flyndras virksomhet skal bidra til menneskers utvikling og kvalifisering til arbeid. Bedriften skal 

representere godt attføringsarbeid med verdighet og økt livskvalitet i fokus. Samarbeid med 

næringslivet skal være sentralt i arbeidet for at flest mulig skal få ordinært arbeid. 

 

Formålsparagrafen tydeliggjør at selskapets kjernevirksomhet er at de skal bidra til menneskers 

utvikling og kvalifisering til arbeid. Samarbeid med næringslivet er et viktig virkemiddel som blir 

nevnt i denne sammenhengen. 

 

Det er på bakgrunn av denne formålsparagrafen at selskapet skal formulere sin visjon. Det 

forutsettes at styret sikrer en god forankringsprosess i selskapet og at visjonen dermed er med på å 

forsterke selskapets formål og oppgaver. 

 

Eierform og eierstyring 
Flyndra AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, og den formelle styring av selskapet skjer via 
generalforsamling. Likevel skal det legges opp til eiermøte, to ganger årlig, hvor eier og selskapet kan 
ha en styringsdialog. Styringsdialogen skal imidlertid alltid være relatert til denne eierstrategien og 
tolkning av den. 
 
I tillegg vil det alltid være behov for å ha en fortløpende dialog mellom kommunen som 
oppdragsgiver/bestiller og Flyndra as som utfører. Denne dialogen vil i all hovedsak foregå på 
administrativt nivå, dvs. rådmannen eller den som han delegerer myndigheten til. Her kommer det 
fram at kommunen har to roller ovenfor selskapet: 

 Kommunen som eier 

 Kommunen som bestiller 
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Det er viktig å skille mellom disse to rollene, og for kommunen er det til én hver tid viktig ovenfor 
selskapet å være tydelig på hvilken rolle man har i dialogen med selskapet. En sammenblanding av 
disse rollene vil være uheldig og derfor vil eierstrategien være tydelig på denne rollefordelingen. 
 
Rådmannen vil imidlertid, i kraft av hans rolle i den kommunale organisasjon, være ordførerens 
rådgiver, også i saker som angår selskapsstyring. På samme måte vil det være kontakt mellom 
styreleder og daglig leder ved selskapet i saker som angår styring og drift av selskapet. Det vi dermed 
ikke være mulig eller hensiktsmessig å etablere "tette skott" mellom eier- og bestillerrollen. 
 
Det vil med andre ord være viktig med et samspill mellom eierrollen og bestillerrollen som 
kommunen har. De vil bli påvirket av hverandre, og dermed vil en dialog om dette 
spenningsforholdet til tider være nødvendig. 
 
 

 

Styringslinjene og forhold knyttet til kommunens dobbeltrolle er skissert i figuren nedenfor: 

 

 
 

Som det fremkommer vil den politisk vedtatte eierstrategien være et overordnet 
styringsdokument. Dette vil gjelde for både eierdialogen og bestillerdialogen. Videre fremkommer 
det at det primært er formannskapet som fører eierdialogen med selskapet gjennom 
generalforsamling med styret. I tillegg vil det bli avholdt eiermøter hvor også rådmannen og daglig 
leder for selskapet er representert. Eiermøtene ligger noe på siden av den formelle styringslinjen og 
bærer dermed mer preg av dialog. Det er primært dette 
dialogforumet som brukes i forbindelse med for eksempel: 



 Budsjettforberedende arbeid 

 Evaluering og evt revisjon av selskapsstrategi 
 
Eiermøtene er dermed å betrakte som et bindeledd mellom kommunens rolle som eier og 
bestiller. Det fremkommer også at det i all hovedsak er rådmannen som har det overordnete 
ansvaret for kommunens rolle som bestiller og at dialogen i all hovedsak foregår mellom rådmannen 
og daglig leder i selskapet. Møtehyppighet vil skje etter behov. 
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Som det fremkommer vil bestillerdialogen også kunne inneholde sondering av nye 
utviklingsområder. I denne sammenheng understrekes det at dette i all hovedsak handler om 
utvikling av enkelttjenester og/eller samarbeid. Utviklingsdialogen av selskapet som sådan, skal 
primært foregå på eiersiden. 
 

Flyndras formål: 
Flyndra skal bidra til et meningsfylt arbeidsliv og et positivt sosialt fellesskap for innbyggere 
med nedsatt funksjonsevne, samt å bidra til bedret funksjonsevne for deltakere og kvalifisere 
flest mulig for ordinært arbeidsliv 
 
I denne eierstrategi er det viktig å understreke at formålet synliggjør selskapets viktigste 
satsningsområde. I tillegg vil Flyndra kunne bidra positivt til nærings- og stedsutvikling i Inderøy 
kommune, men dette bør betraktes som en følge av det arbeidet som gjøres for å oppnå ovennevnte 
formål, og ikke være en målsetting i seg selv. Poenget er at formålet må peke på det hva som er 
kjernevirksomheten i selskapet og det er at man legger til rette og skaper muligheter for en 
målgruppe som ikke klarer seg eller har utfordringer i det ordinære arbeidslivet. 
 

Hovedoppgaver for Flyndra 
Flyndra skal være et viktig verktøy for Inderøy når det gjelder tilrettelegging av arbeid for innbyggere 
som har behov for bistand i arbeidslivet, og personer som trenger hjelp for å få innpass i ordinært 
arbeidsliv. 
 
Flyndra skal være en viktig tiltaksarrangør og veileder vedrørende attføring i kommunen som helhet 
(geografisk). Dette vil kunne gjelde for både oppdragsgivere (offentlig og privat) og deltakere. 
Flyndra skal være konkurransedyktig på kvalitet, pris og produkter og tjenester. I denne sammenheng 
skal det jobbes kontinuerlig med kompetansehevende tiltak innenfor området konkurranseutsetting 
og formulering av anbudsdokumenter Flyndra skal initiere og gjennomføre utviklingsarbeid som 
bidrar til nye tiltak og varierte arbeidsplasser for personer med behov for tilrettelegging. Dette vil si 
at utviklingsarbeid i all hovedsak skal foregå innenfor selskapets kjernevirksomhet. I dette arbeidet 
skal man også sikre at utviklingsarbeidet er bærekraftig og dermed økonomisk forsvarlig Flyndra har 
et ansvar for å legge til rette for optimal drift ut fra de økonomiske og styringsmessige 
rammebetingelser som Inderøy kommune gir. Eiermøtet er en viktig arena for dialog i denne 
sammenheng. 
 

Særskilt om formulering av delavtaler 
Eierstrategien forutsetter at kommunen har den nødvendige bestillerkompetanse og at selskapet har 
den nødvendige utførerkompetanse, slik at det kan inngås relevante delavtaler på enkelttjenester/-
områder. 
 
Det er denne rollefordelingen, sammen med de økonomiske rammebetingelser, fastsatt i eiermøte, 
som skal danne grunnlaget for delavtalene. Det er imidlertid viktig å understreke at man skal ha en 
fortløpende og tett dialog, slik at man til én hver tid har innsikt i hverandres ståsted og/eller 
handlingsrom. Flyndra AS skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. 
Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene 
partene ivaretar. 
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Partene har et felles ansvar for å sikre et best mulig tjenestetilbud overfor kommunens innbyggere. 
En god samhandling mellom bestiller- og utførerenhetene vil kunne bidra til å redusere kostnader og 
sikre god kvalitet på tjenester som utføres av selskapet. Delavtalene skal minst inneholde følgende 
elementer: 

 Avtalens navn 

 Avtaleparter 

 Avtaleperiode 

 

Økonomiske målsettinger 
Etter gjeldende lover og forskrifter kan eier ikke ta ut aksjeutbytte fra selskapet. 

 

Etter eierens oppfatning må styret se til at selskapet drives med et overskudd som er tilstrekkelig til å 

sikre utvikling og nødvendige investeringer, samt håndtere risiko for endringer i offentlige tilskudd 

eller markedssituasjonen. 

 


